
De 3 brands Epoke, Snowline og Brodd udgør Epoke-koncernen. Vi omsætter for et trecifret milionbeløb og beskæftiger 
i alt ca. 100 medarbejdere. Med hovedsæde i Vejen udvikler, producerer og markedsfører vi fejemaskiner og udstyr til 
glatførebekæmpelse. 75% af produktionen eksporteres, og i glatføresegmentet er vi blandt de førende på globalt plan. 
I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere.

Godt humør, fællesskab og frihed under ansvar er grundelementerne i vores samarbejde. 

Læs mere på www.epoke.dk

Vi søger en kørende tekniker, som har lyst til at servicere kun-
der og forhandlere i brugen af dataopsamling og flådestyring 
af maskiner både i Danmark og udlandet.

Du får en meget selvstændig rolle med ansvar for vejledning 
af kunder og forhandlere i brugen af Epokes egetudviklede 
system; EpoTrack. Systemet er udviklet til dataopsamling og 
flådestyring, hvilket giver slutbrugeren relevant data til brug ved 
kørselsdisponering, dokumentation, ekstern dataopsamling 
mv. 

Epoke arbejder ligeledes på en helt ny web-platform til satel-
litovervågning og flådestyring af maskiner, som forventes fær-
digudviklet i løbet af 2018. 

En alsidig rolle
En stor del af jobbet indeholder opmåling og indkøring af ruter i 
samarbejde med kundernes chauffører, og du vil få den direkte 
kontakt og sparring i forbindelse med brugen af EpoTrack. Den 
del af jobbet foregår hovedsageligt i vintermånederne, hvor 
Epoke Group har højsæson. 

I sommerhalvåret vil arbejdsopgaverne i større grad variere - 
lige fra support og service til kunder og forhandlere nationalt 
og internationalt til udvikling af servicekoncepter i samarbejde 
med ledere og kollegaer. 

Hvem er du?  
Du arbejder engageret og selvstændigt. Du besidder en solid 
teknisk baggrund og trives i den direkte dialog med chauffører, 
kørselsdisponenter samt beslutningstagere indenfor vejvæsen 
og vedligehold.

 Vi forstiller os, at du er uddannet mekaniker, elektriker,   
 automatiktekniker - evt. med overbygning. Alternativt er   
 du f.eks. uddannet maskintekniker, maskinmester. 

 Du har gerne kendskab til GPS og dataindsamling. 

 Du besidder en stor interesse for generel IT, software  
 håndtering og dataopsamling (DAU- filer)

Har du erfaring med eller interesse i GPS-styring og dataopsamling? Så er det muligvis dig, 
vi netop leder efter. 

 Du er serviceorienteret og nysgerrig overfor kundernes  
 ønsker og behov.

 Du trives på egen hånd i en alsidig rolle, hvor arbejdsop- 
 gaverne kan variere meget afhængigt af årstiden. 

  Du kan begå dig på dansk, tysk og engelsk i skrift og tale. 

Vi forestiller os, at du er bosat i Region Syddanmark eller Midt-
jylland, da vi forventer, at du i visse perioder møder ind på 
adressen i Vejen. Introduktion til Epoke samt oplæring i pro-
dukter vil ligeledes foregå i Vejen.  

Epoke tilbyder  
Epoke Group tilbyder en meget selvstændig og alsidig rolle, 
hvor der i stor grad er mulighed for selv at præge hverdagen 
og afdelingens fremtidige udviklingsområder.  

Firmabil stilles til rådighed med mulighed for udkørsel fra eget 
hjem. 

Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning og sundheds-
forsikring. 

Spørgsmål  
Konsulenthuset ballisager håndterer rekrutteringsprocessen, 
og du er velkommen til at kontakte seniorkonsulent Helene 
Tersbøl Kristiansen på tlf. 3063 1797 eller på mail:

htk@ballisager.com

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og CV via 

dette link: http://kortlink.dk/qxfw

Ansøgningsfrist: 18. august 

Der indkaldes løbende til samtaler fra uge 31. 

Konsulenthuset ballisager ser frem til at modtage din ansøg-
ning, og ønsker dig en fortsat god sommer! 

Kørende tekniker
til service og rådgivning i forbindelse med dataopsamling og flådestyring
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